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HỆ THỐNG GIÁO DỤC GENESIS



Lời nói đầu

      Có cơ hội làm việc ý 
nghĩa cho cuộc đời thì 
chắc chắn tôi sẽ không 
từ bỏ.

Cách đây 15 năm, khi lần đầu tiên đặt chân ra nước ngoài du học, điều khiến tôi vô 
cùng thích thú đó là ngoài việc học, tôi có cơ hội được quan sát và gia nhập vào cuộc 
sống xung quanh của người dân bản địa một cách tự nhiên.

Hàng ngày trên tuyến bus 16 tới trường, tôi thường chăm chú ngắm nhìn các con 
phố trải dọc hai bên đường với những dãy trường liên cấp - công và tư rất lớn của 
thành phố. Những ngôi trường dù với kiến trúc cổ kính hay hiện đại đều rộng lớn và 
được phủ kín một màu Xanh của thiên nhiên. Ký ức và mơ ước về một ngôi trường 
trong mơ khi còn là học sinh cứ hiện ra trước mắt tôi mỗi khi quan sát hình ảnh các 
bé học sinh đến trường đầy hứng khởi, tự tin như thế. 

Khát khao xây dựng một ngôi trường tiêu chuẩn quốc tế dành cho Học sinh Việt 
Nam, trên chính quê hương của mình luôn thôi thúc tôi không ngừng tìm hiểu về 
những môi trường giáo dục khác nhau. Chính niềm say mê ấy đã thôi thúc tôi sang 
ngang con đường sự nghiệp của mình vào năm 2014 để bắt tay vào Hành trình làm 
Giáo dục, thực hiện sứ mệnh “Vun đắp tương lai Xanh” với quyết tâm biến ước mơ 
thành hiện thực.

Genesis được thành lập với niềm tin vào các giá trị của Bản thể tự nhiên, đề cao tính 
Nhân văn trong việc nuôi dưỡng và đào tạo những thế hệ tương lai với sự ủng hộ 
của tập đoàn Capital House trong hành trình Kiến tạo cuộc sống Xanh.

Trong một xã hội phát triển và vận động không ngừng, chúng ta nói nhiều về tình 
yêu thương và công thức nuôi dưỡng tình yêu ấy, nhưng nuôi dưỡng và giáo dục 
trẻ yêu thương một cách chân thành không phải là việc dễ dàng. Những năm qua, 
các thầy cô tại Genesis đặt trọn niềm tin vào Triết lý Giáo dục Khởi Nguyên Xanh, tin 
tưởng rằng việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhận biết về thiên nhiên, trân trọng và 
bảo vệ hành tinh Xanh, xây dựng cộng đồng nhân văn xung quanh mình là để giúp 
trẻ ý thức quan tâm tới bản thân khi sống chung trong môi trường tự nhiên và 
xã hội của trẻ. Thông qua nhận biết, quan tâm tới môi trường, cảm thông chia 
sẻ với cộng đồng, trẻ sẽ dần hình thành thói quen sống thuận thảo, có trách 
nhiệm và luôn tự tin khám phá thế giới nhiệm màu xung quanh. 

Được làm giáo dục chân chính là cơ hội quý giá nhất mà đội ngũ chúng tôi 
mong ước sẽ thực hiện bằng cả trái tim và nhiệt huyết dành cho thế hệ 
tương lai. Sẽ còn rất nhiều việc chúng tôi phải làm để biến những khát 
khao, dự định và sứ mệnh ngày hôm nay thành hiện thực. Con đường 
phía trước sẽ có nhiều thử thách nhưng được đồng hành cùng Quý 
Phụ huynh đặt niềm tin nơi đây, chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là 
một hành trình đầy thú vị, hạnh phúc và xứng đáng để dấn thân.

Đỗ Thuỳ Chi 

Sáng lập & Chủ tịch HĐQT Genesis School.



Tầm nhìn

Sứ mệnh

Triết lý giáo dục

Genesis là một Hệ thống Giáo dục được tin cậy hàng đầu 
Việt Nam với giá trị sống Xanh, nơi hội tụ của những Học 
sinh, thầy cô giáo trí tuệ, hạnh phúc, đam mê học tập và 
cống hiến.

Đào tạo Học sinh trở thành những công dân toàn cầu, phát 
triển nhận thức xã hội, trách nhiệm công dân và sự phát triển 
cá nhân nhằm đáp ứng được những thách thức hiện tại và 
tương lai. Xây dựng cộng đồng Genesis trở thành một hình 
mẫu lan tỏa lối sống Xanh, tích cực đóng góp vào sự phát 
triển bền vững của Việt Nam và Thế giới.

Đề cao những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, bản thể 
nhằm tạo ra những lớp thanh niên có trách nhiệm với bản 
thân, luôn tìm tòi, học hỏi về thế giới, sống nhân văn, yêu 
thương và tôn trọng hành tinh Xanh.

Genesis là Hệ thống Giáo dục chất lượng quốc tế với các bậc 
học từ Mầm non đến Trung học phổ thông, được đầu tư bền 
vững bởi Tập đoàn Capital House. 

Genesis ra đời với sứ mệnh nuôi dưỡng những thế hệ Học 
sinh có đầy đủ kỹ năng học tập, có lòng yêu thương trắc ẩn, 
cư xử nhân văn, ứng xử có trách nhiệm không chỉ với mọi 
người mà còn với thế giới tự nhiên và sự phát triển bền vững 
của xã hội.

Nền móng giáo dục tại trường Genesis là thực hiện tích hợp 
hiệu quả chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt 
Nam với chương trình quốc tế bản quyền của Cambridge & 
Fieldwork Education, Anh Quốc.

Yêu 
t�ươn�

Sán� 
tạo

Trườn� Xa�h

Lối sốn� Xa�hTrí �uệ Xan�
Cộn� đồn� Xa�h

Tâm �a��

Hợp 
tá�  

Trá�� 
n�iệm 

Tôn 
t�ọ�g

Giá trị cốt lõi
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Yêu thương: 

Genesis khuyến khích sự trải nghiệm cảm xúc, suy nghĩ, bày 
tỏ thái độ của mọi người một cách thân ái nhân văn vượt ra 
ngoài cái tôi cá nhân – Học sinh được yêu thương và học cách 
yêu thương mọi người. 

Tôn trọng: 

Học sinh sẽ phát triển ý thức về giá trị, tài năng phẩm giá của 
cá nhân, tôn trọng mình và tôn trọng mọi người. 

Trách nhiệm: 

Học sinh sẽ được học về trách nhiệm đối với các hành động 
của mình và học những thói quen lý trí đúng mực để kiểm 
soát hành động của bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng 
và xã hội. 

Hợp tác: 

Là thành viên của cộng đồng Genesis, Học sinh và tất cả 
chúng tôi sẽ học và đối xử nhân văn, tương tác tích cực và 
xây dựng, cùng hợp tác tạo ra kết quả tốt cho mỗi cá nhân 
và cho cả tập thể. 

Sáng tạo: 

Genesis School cam kết xây dựng chương trình học và tạo 
môi trường học tập đổi mới, truyền cảm hứng để tự tin thể 
hiện bản thân và kích thích tư duy sáng tạo của mỗi Học sinh.



Chân dung Học sinh Genesis

Hệ thống Giáo dục Genesis hướng tới 
đào tạo những công dân Việt Nam với 
những đặc điểm:
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Phát triển 
bản thân - 
Hạnh phúc

Văn hóa và 
Công dân 
toàn cầu

Sáng tạo 
và Đổi mới

Tư duy 
phản 
biện

Hợp tác

Giao tiếp
Quản lí 
thông 
tin

Giải 
quyết 
vấn đề

Năng Lực 
Chung

01

02

03

05
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Trí tuệ: 

Đa trí thông minh

Phẩm chất:

Trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng

Công dân toàn cầu: 

Hợp tác, hành động sáng tạo

Đam mê: 

Học tập và cống hiến

Lối sống Xanh:

Xây dựng, lan toả lối sống Xanh

Năng lực 
nổi bật



5 LÝ DO LỰA CHỌN GENESIS? 

Ngôi trường tiên phong 
về Giáo dục Xanh tại Việt 

Nam - Nơi đào tạo thế hệ sống 
Xanh, tích cực tìm tòi, học hỏi 

về Thế giới: Tôn trọng hành 
tinh Xanh, hành động 

sáng tạo góp phần 
thực hiện 17 SDGs. 

01.
02.

Hợp tác với các tổ chức 
giáo dục uy tín trên Thế 

giới về học thuật và 
giáo dục Xanh. 03.

Trường hình mẫu về 
Học tập trải nghiệm và 
Học tập sáng tạo: Học 
tập theo chủ đề cập 

nhật nhất gắn 
với cuộc sống. 

05.
Quy mô lớp, trường lý 
tưởng để cá nhân hóa.

04.
Học sinh có nền tảng 

học thuật vững chắc, có 
năng lực tư duy và lối 
sống Xanh, sẵn sàng 
cho thách thức học 

tập ở bậc học 
tiếp theo.



Chương trình học cá nhân hoá, 
nhân văn và hướng tới cộng đồng

Phương pháp học tập 
“Learning by Doing”

Với các chương trình quốc tế bản quyền của Cambridge & 
Fieldwork Education, Anh Quốc, Genesis đang từng bước 
áp dụng các tiêu chuẩn Giáo dục quốc tế cao nhất cho quá 
trình dạy và học của Nhà trường.

Chương trình giảng dạy tại trường Genesis được thiết kế 
dựa trên 3 trụ cột chính là: Học thuật, Năng lực chung & 
Dạy học liên môn, chú trọng phát triển năng lực người học, 
lấy học sinh làm trung tâm, giúp người học có kỹ năng tự 
học, kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề.

Học sinh Genesis có cơ hội được tiếp xúc với 17 mục tiêu 
phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) giúp các 
em hiểu kỹ để thực hành lối sống Xanh, hình thành giá trị 
cốt lõi, đạo đức, trí tuệ, nghị lực.

Học sinh Genesis được quan tâm phát triển lộ trình học 
tập theo từng cá nhân, được bố trí tăng cường các bộ môn 
có thế mạnh, tạo điều kiện tham gia các kỳ thi cọ xát với 
mục tiêu chuẩn bị cho tương lai.

Genesis áp dụng phương pháp giáo dục học tập qua trải 
nghiệm, học tập sáng tạo trong môi trường lớp học nhằm 
kết nối giữa Giáo viên và Học sinh, giữa Học sinh với Học 
sinh. Mỗi giáo viên tại Genesis đóng vai trò truyền cảm 
hứng, động viên khích lệ và hướng dẫn người học. Học sinh 
Genesis có khả năng khám phá đam mê, tìm được mục 
đích việc học và ứng dụng được trong cuộc sống.

Học thuật

Năng lực
chung

Dạy học
liên môn

Chương trình Giáo dục Phổ thông liên cấp
Tổng quan chương trình



Nhận thức nghề nghiệp
Học hỏi, tìm hiểu về các công việc 

và nghề nghiệp

Tiểu học

Khám phá nghề nghiệp
Khám phá, nghiên cứu, lập kế 

hoạch cho tương lai

THCS

Chuẩn bị cho nghề nghiệp
Hướng nghiệp sâu, thực hành, trải 

nghiệm nghề nghiệp

THPT

Genesis chú trọng việc hướng nghiệp cho Học sinh với ưu tiên theo 
từng giai đoạn:



Chương trình Giáo dục Xanh
- Được giảng dạy theo phương pháp Học tập qua dự án, 
cung cấp cho Học sinh các kiến thức, kĩ năng liên quan đến 
lối sống và sự phát triển bền vững.

- Mục tiêu: giúp mỗi Học sinh trở thành những cá nhân có 
hệ giá trị vững vàng, có kiến thức và năng lực sống chung, 
hài hoà với thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường, có lời 
nói và hành động ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng xung 
quanh, khuyến khích cộng đồng và trực tiếp hành động vì 
môi trường và sự phát triển bền vững. 

- Mỗi năm học, Học sinh sẽ thực hiện 4 dự án/2 kỳ. Mỗi dự 
án kéo dài khoảng 2 tháng.

Chương trình Giáo dục Phổ thông



Câu lạc bộ ngoại khoá & hoạt động 
sau giờ học
Nhà trường có tổ chức các CLB ngoại khóa & các hoạt động 
sau giờ học chính khóa tại trường để Học sinh có thể phát 
triển năng khiếu, theo đuổi những đam mê và sở thích 
của bản thân như: Bóng đá, Bóng rổ, Bơi lội, Nấu ăn, Green 
Makerspace, Làm vườn tại Nhà thuỷ canh…



Lộ trình đào tạo

Lớp 1-5

Lớp 6-8

Lớp 9-10

Lớp 11-12
Lớp 10-12

Lớp 1-5
Bằng Tốt nghiệp Tiểu học 

Hoàn thành chương trình của Bộ 
GD&ĐT, ESL, ESP

Trình độ Tiếng Anh: A2+

Bằng Tốt nghiệp Tiểu học

Hoàn thành chương trình Bộ 
GD&ĐT, ESL, IPC (Fieldwork)

Trình độ Tiếng Anh: B1+

Hoàn thành chương trình Bộ GD&ĐT, 
ESL, IMYC (Fieldwork)

Trình độ Tiếng Anh: B2+

THPT SONG BẰNG IGCSE

Chương trình của Bộ GD&ĐT và 5 môn 
Cambridge

Bằng Tốt nghiệp Lớp 9, IGCSE 
Qualification

THPT SONG BẰNG A LEVEL

Chương trình của Bộ GD&ĐT kết 
hợp với IELTS Prep. và 3 môn AS & A 
Level

Bằng tốt nghiệp THPT (Việt Nam)

Chứng chỉ IELTS 7.5+, A Level 
Qualification

Lớp 6-9
Bằng Tốt nghiệp THCS (Việt Nam)

Hoàn thành chương trình của Bộ 
GD, ESL, ESP

Trình độ Tiếng Anh: B1+

Bằng Tốt nghiệp PTTH (Việt Nam)

Hoàn thành chương trình của Bộ 
GD&ĐT, ESL (bao gồm IELTS Prep.)

Chứng chỉ Tiếng Anh: IELTS 7.0+

Hệ Hội nhập Hệ Song ngữ



Đối tác của chúng tôi
Genesis là trường học Xanh đầu tiên tại Việt Nam trở 
thành thành viên của Center for Green School (CGS) 
– Cộng đồng Xanh bền vững toàn cầu.

Genesis - Thành viên IPC - Fieldwork Education,    
Anh Quốc

Thành viên IMYC - Fieldwork Education, Anh Quốc

 Thành viên Liên minh Không rác Việt Nam (VZWA)

Trường học đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn 
Vàng Lotus - Hiệp hội Công trình Xanh Việt Nam

Thành viên Trung tâm các trường học Xanh thuộc 
Hiệp hội Công trình Xanh Hoa Kỳ

Trung tâm Tiền Khảo thí chính thức của Cambridge 
English.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG NGHĨA
 HẠNH PHÚC VẸN NGUYÊN



ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
& ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Thầy Christopher Mark Mc Donald - Chuyên gia Giáo dục

Thầy Christopher tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội, Trường Đại học Wayne State, 

Michigan và Trường đại học Middlebury, Vermont, Hoa Kỳ. Thầy Christopher từng là quản 

lý cao cấp của nhiều hệ thống giáo dục quốc tế, bao gồm: Tổng Hiệu trưởng Học viện 

Maine Central (MCI), Hoa Kỳ; Tổng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên cấp Olympia, Hà 

Nội; Giám đốc Quan hệ quốc tế trường Đại học Stanstead, Quebec, Canada; Phó Hiệu 

trưởng trường Winchendon, Massachusetts. Thầy Christopher là một trong những người 

đầu tiên “đặt nền móng” thiết kế và xây dựng chương trình học hoàn thiện cho Genesis.

Cô Chu Cẩm Thơ - Chuyên gia Giáo dục

PGS.TS Chu Cẩm Thơ là Nhà sáng lập POMATH, AE Global; Trưởng ban, Ban Nghiên cứu 

đánh giá giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Cô Thơ có nhiều năm giảng dạy tại 

trường ĐH Sư Phạm Hà Nội; tham gia đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ, Giáo viên Chuyên ngành Lí 

luận và Phương pháp dạy học Môn Toán. Năm 2019, PGS. TS Chu Cẩm Thơ đã được tạp 

chí Forbes vinh danh là 1 trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Trong vai trò 

chuyên gia giáo dục của Genesis, PGS. TS Chu Cẩm Thơ sẽ tham gia: Phát triển chương 

trình Toán cho HTGD Genesis; Đào tạo năng lực sư phạm cho giáo viên; Phát triển hệ 

thống kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

Chào mừng Quý Phụ huynh và các em Học sinh đến với Hệ 
thống Giáo dục Genesis. Xin hân hạnh được giới thiệu tới 
Quý vị những cơ hội trải nghiệm học tập độc đáo, ý nghĩa 
mà Genesis mang đến cho các em Học sinh.

Chương trình học tại Genesis được xây dựng dựa trên tôn 
chỉ “lấy học sinh làm trung tâm”, việc học tập và kết quả 
được đánh giá trên khả năng của mỗi cá nhân. Các em 
được hình thành khả năng tư duy tích cực và sáng tạo, làm 
giàu tri thức để có thể gặt hái thành quả tốt đẹp trong hành 
trình học tập suốt đời của bản thân. 

Genesis đảm bảo cho các em Học sinh và cộng đồng Nhà 
trường có một môi trường học tập an toàn, thân thiện, đối 
xử nhân văn và tôn trọng lẫn nhau. Học sinh Genesis không 
chỉ có đầy đủ kỹ năng học tập, mà còn có lòng yêu thương 
trắc ẩn, ứng xử có trách nhiệm với mọi người, với thế giới tự 
nhiên và sự phát triển bền vững của xã hội.

Với khuôn viên và cơ sở vật chất sư phạm hàng đầu, đội ngũ 
giáo viên và chương trình đào tạo luôn được đầu tư, phát 
triển và cập nhật, Genesis luôn tự tin trên hành trình phấn 
đấu trở thành một trong những Hệ thống Giáo dục được 
tin cậy hàng đầu Việt Nam.

Nếu Quý vị có dịp đến thăm trường và chứng kiến các hoạt 
động dạy học của thầy và trò của chúng tôi, Quý vị sẽ cảm 
nhận được không khí học tập, rèn luyện nghiêm túc, sôi 
nổi, hăng hái và tràn đầy đam mê ở Genesis. Hy vọng sẽ 
được chào đón Quý vị đến với Genesis và tự mình cảm nhận 
những điều đặc biệt nơi đây.

Phan Anh

Giám đốc Hệ thống Giáo dục Genesis

Thầy Phan Anh - Giám đốc Hệ thống Giáo dục Genesis
Thầy Phan Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học La 

Trobe, Australia năm 2006 và là người có gần 30 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Thầy từng đảm nhiệm nhiều 

vị trí chủ chốt như: Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Chương trình 

quốc tế Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring 

(2011 - 2016); Hiệu trưởng & Giám đốc Khối các trường Trung 

học Miền Bắc hệ thống Giáo dục Vinschool (2016 – 2020). Từ 

năm 2020, thầy cũng vinh dự trở thành Chuyên gia đào tạo 

Franklin Covey Education (FCE Việt Nam đại diện độc quyền) 

với rất nhiều khóa học giá trị, tư vấn tâm huyết dành cho cha 

mẹ và học sinh.



Cô Nguyễn Lê Hường - Giám đốc Chương trình Tiếng Anh và Giáo dục Xanh

Cô Hường là thạc sỹ chuyên ngành Hoa Kì học, Đại học New York với Học bổng Fulbright 
2009 - 2011, từng là Tổ trưởng tiếng Anh THCS Vinschool Times City, chuyên viên phòng 
chương trình Vinschool. Cô cùng từng đảm nhiệm chức vụ Giảng viên, Tổ trưởng Tổ đất 
nước học – ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội; đồng thời là Sáng lập, Giám đốc học 
thuật Trung tâm Anh ngữ Delfin. Cô Hường cùng đội ngũ chuyên gia của Genesis có 
trách nhiệm đảm bảo chất lượng học thuật các chương trình quốc tế, giám sát, đào tạo 
và nâng cao nghiệp vụ cho các Giáo viên; luôn cập nhật, hoàn thiện chương trình ngày 
một tốt hơn.

Thầy Lê Anh Vinh – Chuyên gia Chương trình Toán học

Thầy Vinh nhận bằng Tiến sĩ Đại học Harvard (Hoa Kì) năm 2010 và trở thành Giáo sư trẻ 

nhất Việt Nam năm 2020. Thầy từng đảm nhận các vai trò quản lí khác nhau tại Đại học 

Giáo dục, ĐHQGHN (2011 – 2017); Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (2017 

– 2020); Phụ trách Viện khoa học Giáo dục Việt Nam (từ 11/2020). Thầy Vinh cũng là nhà 

sáng lập CLB “Học Toán cùng Jenny” từ 2015 với tư duy: “Để trẻ thấy cái hay, cái đẹp của 

Toán, một cách tự nhiên”. Ngoài khung chương trình của Bộ GD&ĐT, chương trình Toán 

tại Genesis được GS. TS Lê Anh Vinh cùng Nhà trường thiết kế tăng cường thêm hai môn: 

Toán tư duy và Chuyên đề Toán nâng cao, tối đa các hoạt động trải nghiệm thông qua các 

hình ảnh, học liệu, trò chơi... giúp Học sinh yêu thích việc học Toán.

Thầy Nguyễn Chí Hiếu – Chuyên gia Chương trình Tiếng Anh

Thầy Hiếu nhận bằng Tiến sĩ Đại học Stanford, tốt nghiệp thủ khoa MBA Đại học Oxford 

(Anh), được vinh danh trong Top 100 sinh viên xuất sắc nhất Thế giới 2006 và là sinh viên 

giỏi nhất nước Anh 2004. Hiện thầy Hiếu là CEO Tổ chức giáo dục IEG, là chuyên gia giáo 

dục, cố vấn cấp cao một số hệ thống Giáo dục Phổ thông, Đại học và cũng là tác giả của 

một số cuốn sách hay về Giáo dục. TS Nguyễn Chí Hiếu sẽ cùng đội ngũ chuyên gia, các 

Giáo viên xây dựng, đổi mới chương trình Tiếng Anh tại Genesis và khéo léo lồng ghép tích 

hợp với Giáo dục Xanh, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức học thuật đa dạng 

chứ không chỉ dừng lại là một ngôn ngữ thứ hai

Cô Vũ Thị Mai Chi - Chuyên gia Chương trình Văn - Tiếng Việt

Cô Mai Chi là giáo viên xuất sắc của trường Nam Thành Công - trường điểm tiêu biểu của 

Hà Nội, tham gia giảng dạy trên truyền hình & nằm trong hội đồng viết sách giáo khoa, có 

nhiều năm thiết kế bài giảng môn Tiếng Việt cho các trường học. Cô Mai Chi cũng chính 

là người trực tiếp viết, tham gia giảng dạy, đào tạo chương trình “Viết sáng tạo” độc quyền 

cho Giáo viên Nhà trường, nhằm bồi dưỡng văn hóa đọc, khả năng tư duy & biểu đạt cảm 

xúc cho học sinh.

Cô Trần Mai Phương - Chuyên viên cấp cao Chương trình Tiếng Anh

Cô Mai Phương tốt nghiệp Thạc sỹ Giáo dục Ngôn ngữ Sớm năm 2017 và hiện là nghiên 
cứu sinh chuyên ngành Giáo dục của Đại học Đông Phần Lan; từng đảm nhiệm vai trò là 
Phó Giám đốc phụ trách Học thuật, Hệ thống giáo dục Summit; thông thạo 3 ngôn ngữ: 
Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga và có hơn 10 năm kinh nghiệm dạy học, thiết kế chương 
trình tiếng Anh học thuật. Cô đã từng giảng dạy ngôn ngữ Tiếng Anh cho học sinh bản 
địa tại Tanzania và Phần Lan. Đây là những lợi thế lớn giúp cô Mai Phương có thể mang 
lại những đóng góp lớn trong việc phát triển chương trình Tiếng Anh cho Học sinh theo 
từng độ tuổi từ Tiểu học đến THCS, THPT.



Cơ sở vật chất Đa dạng các phòng chức năng

Nằm giữa trục đường Nguyễn Văn Huyên mới dẫn vào Khu 
đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội, trường Genesis có tổng diện tích 
hơn 6.000m2 với kiến trúc xây dựng đảm bảo đủ 3 tiêu chí 
chất lượng quốc tế về không gian, công năng và thẩm mỹ. 

Thiết kế của Nhà trường đi theo triết lý “Khởi Nguyên Xanh”, 

lấy cảm hứng từ các yếu tố thiên nhiên: giọt nước, lá cây, hòn 
đá cuội – là những vật chất khởi nguyên của trái đất. 

Các phòng chức năng đa dạng được sử dụng cho các mục 
đích học tập khác nhau đảm bảo chất lượng học tập và trải 
nghiệm tốt nhất cho Học sinh:  

Xưởng Nghệ thuật (Art Studio) với các học cụ đầy màu sắc, 
nguyên vật liệu thiên nhiên, đồ tái chế phong phú, sẵn sàng 
cho các tác phẩm sáng tạo của Học sinh. 

Phòng Âm nhạc được trang bị các loại nhạc cụ nhằm hướng 
đến phát triển năng khiếu và khả năng cảm thụ của Học 
sinh. 

Thư viện Đại Dương với hàng trăm đầu sách được phân loại, 
sắp xếp khoa học trên giá kệ, phù hợp với lứa tuổi, với nhu 
cầu tìm kiếm thông tin, đọc sách của Học sinh, Giáo viên và 
Phụ huynh. 

Phòng Thể dục được lắp đặt các thiết bị thể thao đa dạng, 
đảm bảo an toàn và phù hợp với Học sinh.

Xưởng Nghiên cứu (STEAM Lab) được trang bị đầy đủ các 
thiết bị, công cụ, dụng cụ khoa học, hỗ trợ Học sinh trong các 
thử thách khám phá qua thử nghiệm, thực nghiệm, nghiên 
cứu và chế tác… 

Không gian sáng chế Xanh (Green Makerspace): Không 
gian học tập dành riêng cho Học sinh Genesis với đầy đủ các 
công cụ, thiết bị từ thô sơ đến hiện đại phục vụ cho các tiết 
học dự án, nghiên cứu, sáng chế…

Genesis là dự án trường học Việt Nam đầu tiên đạt chứng 
chỉ Xanh LOTUS hạng vàng do Hiệp hội Công trình Xanh Việt 
Nam (VGBC) thẩm định và xét duyệt. Kiến trúc tổng thể của 
trường Genesis được thiết kế mô phỏng hình dạng viên đá 
cuội, đặt giữa không gian Xanh tối ưu cho trẻ (chiếm hơn 
60% diện tích xây dựng), đảm bảo 100% tầm nhìn mở ngập 
tràn ánh sáng tự nhiên.

Trường Genesis được xây dựng đảm bảo: 

Tiết kiệm

Tiết kiệm

39,2% diện tích 
được phủ Xanh

51% 

46,7%

năng lượng 
sử dụng

lượng nước 
sử dụng 

176 tấm pin mặt trời
cung cấp 20% năng lượng 
tiêu thụ cho trường (228kWh/ngày)

      TRƯỜNG HỌC ĐẦU TIÊN ĐẠT
CHỨNG NHẬN LOTUS VÀNG 



Phòng học rộng rãi, sạch sẽ

Không gian học tập, vui chơi sáng 
tạo ngoài trời

Các phòng học ở trường Genesis đều được chiếu sáng tự 
nhiên, được trang bị đầy đủ nội thất chuẩn quốc tế với giáo 
cụ đa dạng, theo xu hướng thân thiện và bền vững với môi 
trường.

Nhà vệ sinh được xây dựng khép kín trong khu phòng học, 
đảm bảo không gian riêng tư cho trẻ. Đồng thời, trang thiết 
bị phòng vệ sinh được sử dụng phù hợp với đặc điểm lứa tuổi 
của trẻ.

Hệ thống sân vườn như: sân chơi cát, bể bơi, sân bóng rổ, 
sân bóng đá, khu vườn sinh thái, vườn thủy canh… tạo ra một 
không gian học tập ngoài trời vô cùng thân thiện với thiên 
nhiên cho Học sinh, với các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, 
tập luyện thể thao... Hơn thế, đây cũng là khu vực giúp Học 
sinh thư giãn, giải phóng năng lượng và tiếp thêm cảm xúc 
sáng tạo mỗi ngày. 

     Môi trường chính là
        người thầy thứ ba



Dịch vụ bán trú:
Dịch vụ Bán trú của Nhà trường bao gồm ăn trưa và nghỉ 
trưa cho Học sinh. 

- Thực đơn bữa trưa phong phú, đa dạng, lồng ghép các 
món ăn đặc sản vùng miền và các quốc gia khác trên thế 
giới. Học sinh có bữa trưa buffet vào thứ sáu cuối cùng của 
mỗi tháng.

- Cơ sở vật chất dành cho việc nghỉ trưa của Học sinh đảm 
bảo tiêu chuẩn và chất lượng tốt nhất cho giấc ngủ của Học 
sinh, quy trình vận hành an toàn.

Dịch vụ xe đưa đón:
Nhà trường cung cấp các tuyến xe buýt đưa đón Học sinh 
tại nhà riêng hoặc từng điểm cố định được đăng ký trước 
với Nhà trường.

Trên xe có giáo viên phụ trách, đảm bảo thực hiện việc đón 
trả Học sinh theo quy trình kiểm soát chặt chẽ.

Dịch vụ y tế:
Phòng y tế trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết cho việc sơ 

cứu, cấp cứu. Cán bộ y tế có nghiệp vụ chuyên môn, chứng 
chỉ và kinh nghiệm vững vàng.

Nhà trường tổ chức đăng ký bảo hiểm y tế và có lịch kiểm 
tra sức khỏe định kỳ cho Học sinh khi bắt đầu mỗi năm học.

Các dịch vụ tại Nhà trường được tổ chức với mong 
muốn hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ việc sinh hoạt và 
học tập của Học sinh. Các dịch vụ này được vận hành với 
tiêu chuẩn được xây dựng kỹ lưỡng với ưu tiên hàng đầu 
là sự an toàn của tất cả các Học sinh.

Hệ sinh thái dịch vụ hoàn thiện



Genesis hiểu rằng để bồi đắp nhân cách một cá nhân cần 
bàn tay của cả cộng đồng, từ Phụ huynh Học sinh tới Nhà 
trường. Chúng tôi kết nối cộng đồng Học sinh, Giáo dục & 
nhân viên Nhà trường, Phụ huynh Học sinh và các đối tác 
hoạt động, để cùng nhau xây dựng và lan tỏa lối sống Xanh, 
tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên môi trường vì sự phát triển 
bền vững cho các thế hệ tương lai.

Để hiện thực hoá mô hình Trường học Xanh, Genesis tập 
trung vào 3 nhóm hành động: 

- Giảm tác động & chi phí môi trường: giảm lượng điện, nước 
tiêu thụ, tái chế 100% rác thải hữu cơ, tổ chức ngày tiêu thụ ít 
năng lượng mỗi tháng...

- Cải thiện sức khoẻ & hiệu suất học tập, làm việc: duy trì hoạt 
động chú tâm đầu giờ học, tăng cường hoạt động thể chất 
ngoài trời, giảm tiếng ồn trong khuôn viên trường, theo dõi 
chất lượng không khí...

- Tăng cường hiểu biết về tính bền vững: Ngoài việc tích hợp 
vào từng môn học, Genesis duy trì triển khai hoạt động Sáng 
kiến Xanh, đào tạo Giáo viên, Học sinh và lan tỏa tới Phụ huynh 
về “Green School”, tổ chức sự kiện cộng đồng Green Spirit 
Week hàng năm, cung cấp cho Học sinh những kiến thức, kỹ 
năng để có thể giải quyết những thách thức toàn cầu mà các 
quốc gia đang phải đối mặt...

Cộng đồng Giáo dục Xanh 



Trường học của những Sáng kiến Xanh

Nằm trong lộ trình phát triển Hệ thống Giáo dục Genesis của 
Tập đoàn Capital House, dự án Trường Phổ thông liên cấp 
Genesis Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm đã được khởi công xây 
dựng vào tháng 1/2022. 

Dự án nằm trong khu quy hoạch H2-2, Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, có tổng diện tích xây dựng 12.600m2, gồm 4 
tầng với gần 90 phòng học, phòng chức năng và sẵn sàng 
chào đón đến 1.000 Học sinh khi hoàn thiện. Trường PTLC 
Genesis Hà Nội dự kiến hoàn thành vào năm 2022 và sẽ chính 
thức đi vào hoạt động từ năm học 2023 - 2024.





Tây Hồ Tây

Mễ Trì

Trường Mầm non và Tiểu học Genesis

Đường Nguyễn Văn Huyên mới, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

Hà Nội

Trường Phổ thông liên cấp Genesis Hà Nội 

Khu H2-2, P. Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

(Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022)

Nằm ��on� Hệ t�ốn� �iá� dụ� 
Phổ t�ô�g �iê� cấp Ge����s �ới 

đa dạn� �ệ họ� để lựa c�ọ�. 

1.

Ngôi ��ườn� �iên ���n� �ề Giá� dụ� Xa�h �ại V�ệt Na� - 
nơi đà� tạo t�ế hệ sốn� Xa�h, �í�h �ực �ì� tòi, �ọ� hỏi về 

Thế giới: Tôn ��ọn� �àn� �in� X��h, �à�h độn� �án� �ạo gó� 
p�ần ��ực �iện 17 S��s.

2.

Trườn� �ìn� �ẫu về Học �ập 
t�ải n���ệm, Họ� �ập �á�g �ạo 

và Họ� �ập �iếp �ận �ự án. 

3.

Khô�� gi�� �ộn� �ãi, t���g �à�h 
và ��àn ��ập ��iên ���ên - 
hiếm �ó �iữa lò�� Hà �ội.

4.

Học �i�h �ó �ền �ản� �ỹ nă��, kiến ��ức,
 họ� �huật �ữn� �hắc, �ó �ăn� �ực �ư du� 

và �ối sốn� Xa�h, �ẵn �à�g ��o t�á�h ��ức 
họ� �ập ở bậc �ọ� tiếp ��e�. 

5.

HỆ T�ỐN� �IÁ� DỤ� �EN����

Nguyễn Văn Huyên mới, 
KĐT Tây Hồ Tây, Hà Nội 

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nộigenesis@gshanoi.edu.vn

facebook.com/genesis.hanoi

www.gshanoi.edu.vn 024 6666 3111/0948 007 080

ĐIỂM ��ẤN tạo nê� �ự

K�Á� BIỆT tại
Trườn� Mầm �o� G�n��i�

Vun đắp 
tươn� �a� X�n�

Quý Phụ huynh quan tâm đến thông tin tuyển sinh vào 

Hệ thống Giáo dục Genesis xin vui lòng quét mã QR sau đây:


